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A Aliança Com YAHWEH ELOHIM Gera 

Amor Sem Limites Por JESUS 

(XII) 
 

[Conheça o AMOR DE DEUS, Que é Manifesto Pela 

Aliança Em CRISTO JESUS, e Viva Seguro, Sem 

Ansiedade, Rumo ao CÉU!] 
 
 

 
 

 

Dependência de DEUS Antes do Pecado 
Gênesis 1:26,28: “26.Também disse DEUS (ELOHIM): 

Façamos o Homem à Nossa Imagem, conforme a Nossa 

Semelhança; tenha ele domínio sobre os peixes do mar, 

sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre 

toda a TERRA e sobre todos os répteis que rastejam pela 

TERRA. 28.E DEUS os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, 

multiplicai-vos, enchei a TERRA e sujeitai-a; dominai sobre 

os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo 

animal que rasteja pela TERRA. 
 

O DEUS-TRIUNO é Lindo! O Seu AMOR é INFINITO! Ele é o 

AUTO-EXISTENTE, ETERNO, que Cria, Dirige e Sustenta 

todas as coisas. Mas quando se trata da Sua Obra-Prima, 

Você, Criado à Sua Imagem, conforme à Sua Semelhança, 

aí é que percebemos como DEUS nos AMA, visto que tudo 

foi Criado para nos preencher e nos servir!  
 

Sim, observe no texto acima que tudo foi Criado Pela 

Providência Divina Para o Bem-Estar e Sustento do 

Homem, por causa do Homem, para satisfazer todas as 

necessidades do Homem! 
 

O Projeto Original: 
Gênesis 2:9a,15-17: “9a. O SENHOR (YAHWEH) DEUS 

(ELOHIM) fez nascer do solo toda espécie de árvores lindas, 

agradáveis aos olhos e que produziam frutos deliciosos.  

15.Tomou, pois, o SENHOR DEUS ao Homem e o colocou no 

Jardim do Éden para o cultivar e o guardar. 16. E o 

SENHOR DEUS lhe deu esta ordem: De toda árvore do 

Jardim comerás livremente, 17. mas da Árvore do 

Conhecimento do Bem e do Mal não comerás; porque, no 

dia em que dela comeres, certamente morrerás.” 
 

O Éden estava impregnado do Caráter, da Personalidade e 

do Estilo de Vida de YAHWEH ELOHIM (O DEUS TRIUNO); 

conferindo ao homem a Identidade de DEUS. 
 

Todavia, o Homem Criado à Imagem e Semelhança do 

Altíssimo, rejeitou a Honra da Identidade de Deus e 

catastroficamente adotou a identidade da independência. 

Passou a ser frágil, quando antes era Forte; tornou-se 

inseguro, com medo, sem rumo, sem objetivo maior; 

quando antes tinha Segurança Total! 
 

Eu pergunto amado: Qual a diferença entre aquele que não 

crê que DEUS existe; e aquele que vive como se DEUS não 

existisse? A diferença prática é nenhuma; ambos irão para a 

Eternidade sem DEUS e sem SALVAÇÃO, sem experimentar o 

AMOR DE DEUS, que é manifesto em CRISTO JESUS! 

 

Dependência Total Em CRISTO JESUS 
Lucas 19:10: “Porque o FILHO DO HOMEM (JESUS) veio 

Buscar e Salvar o que se havia perdido.” 
 

Sim! JESUS veio principalmente Buscar e Salvar o Homem 

que estava perdido nas Trevas do Pecado; como também 

veio Buscar e Salvar aquilo que se havia perdido, isto é, os 

Princípios, Fundamentos e Valores de DEUS, que se 

perderam no desenvolvimento da Sociedade Humana. 
 

Na Bíblia há uma pergunta que precisa ser respondida: 

Salmos 11:3:   
 

“Quando os Fundamentos estão sendo destruídos, que 

poderá fazer o Justo?” 
 

Atualmente isto está acontecendo aceleradamente debaixo 

dos nossos olhos. E naturalmente as reações são de 

indignação, porém sem nenhum resultado prático. Sempre 

ouvimos:  
 

“Meu DEUS é o Fim do Mundo!”; “Isto é Um Absurdo!”; 

“Não Posso Crer no Que Estou Vendo!”; “A Que Ponto 

Chegamos?” No entanto o Patrocinador da Destruição dos 

Princípios Divinos, o Diabo, continua livre, leve e solto, 

rindo da nossa Cara; das nossas Famílias; dos nossos 

Casamentos; das nossas Instituições; da Economia Mundial, 

da Miséria, da Dor etc. 
 

Só JESUS Salva, o Homem e os Fundamentos 

do Mundo: 

 

Apocalipse 12:10-11: “Então ouvi grande Voz do CÉU, 

proclamando: Agora veio a Salvação, o Poder, o Reino do 

nosso DEUS e a Autoridade do Seu CRISTO, pois foi expulso 

o acusador (o Diabo) de nossos irmãos, o mesmo que os 

acusa de dia e de noite, diante de nosso DEUS. Eles, pois o 

venceram por causa do SANGUE do CORDEIRO e por causa 

da Palavra do Testemunho que deram, e mesmo em face da 

morte não amaram a própria vida.” 
 

A Conclusão é simples: Basta viver e Pregar: JESUS, a 

Salvação, os Seus Princípios, Fundamentos e Valores, para 

que se Viva de Vitória Em Vitória. E para que levemos 

muitos conosco para o CÉU. Passemos agora a Pregar o que 

JESUS Ensinou: 
 

A Ansiedade e a Materialidade São Irmãs Gêmeas: 
Mateus 6:25: Por isso, vos digo: não andeis ansiosos pela 

vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber; nem 

pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a 

vida mais do que o alimento, e o corpo, mais do que as 

vestes? 
 

A Ansiedade Destrói a Auto-Estima: Mateus 6:26-

30: “26. Observai as aves do céu: não semeiam, não 

colhem, nem ajuntam em celeiros; contudo, vosso PAI 

CELESTE as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais 

do que as aves? 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, 

pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? 28. E por 

que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como 

crescem os lírios do campo: eles não trabalham, nem fiam. 

29. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a 

sua glória, se vestiu como qualquer deles. 30. Ora, se DEUS 

veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é 

lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de 

pequena Fé? 
 

A Ansiedade Promove a Incredulidade: Mateus 

6:31-32: “Portanto, não vos inquieteis, dizendo: Que 

comeremos? Que beberemos? Ou: Com que nos 

vestiremos? 32. Porque os pagãos (ímpios) é que procuram 

todas estas coisas; pois vosso PAI CELESTE sabe que 

necessitais de todas elas.” 

 

A Ansiedade e o Reino de DEUS, Vivem Em Lados 

Opostos: Mateus 6:33-34: “Buscai, pois, em Primeiro 

Lugar, o SEU REINO e a SUA JUSTIÇA, e todas estas coisas 

vos serão acrescentadas. 34. Portanto, não vos inquieteis 

com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus 

cuidados; basta a cada dia o seu próprio mal.” 
 

Palavra Rhema, Palavra Viva Para a Semana 
“SENHOR, de Tuas Determinações (Princípios, 

Fundamentos e Valores) sei, desde muito, que as 

estabeleceste para sempre!” 

(Salmos 119:152) 


